
Інформація 

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність  

Кафедри історії за І півріччя 2018 року 

 
 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

факультету/інституту  за І півріччя 2018 року 

а) коротка довідка про факультет/інститут б) науково-педагогічні кадри 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 
 

Категорії робіт І півріччя 2018 р. 

к-сть од. тис. гривень 

Фундаментальні   

Прикладні   

Госпдоговірні   

Грантові   

 
г) кількість відкритих у звітному періоді спеціалізованих вчених рад із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій; 

 

1. Доцент кафедри Буглай Н.М. Захист докторської дисертації «Формування 

зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики 

Республіки Польща (1995-2005 рр.) за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія у спецраді Д 

26.235.01  В Інституті історії України НАН України (30 березня 2018 р.). 

2.  У спеціалізований вченій раді К 38.134.01 при МНУ імені В.О. Сухомлинського захищено 3 

кандидатські дисертації співробітниками інших закладів. 

 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами:  

б) важливі результати за перехідними дослідженнями і розробками, які виконувались 

протягом звітного періоду (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротко описати 

одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування)  

1. Історія Півдня України в модерний та новітній час у контексті загальноісторичного 

розвитку. Науковий керівник доктор історичних наук Ніколаєв І.Є. Одержаний науковий 

результат полягає в формуванні критичного підходу до здобутків наукової думки, що 

виявляється у перегляді усталених оцінок тих чи інших історичних подій та явищ у процесі їх 

поглибленого вивчення. На першому етапі дослідження Здійснені аналізу джерел, соціально-

економічного, політико-правового становища та еволюції партійно-політичних систем, 

становища національних меншин на Півдні України в контексті історичного розвитку країн 

Західної, Центральної та Південно-Східної Європи.  

Новизна проекту полягає в комплексному, системному дослідженні із залученням 

різноманітної джерельної бази внутрішніх процесів та зовнішньополітичного аспекту історії 

Півдня України в модерний та новітній час.  

Значимість наукового проекту полягає в тому, що розробка та оприлюднення методичних 

рекомендацій з проблемних питань історії Півдня України дозволить підвищити рівень 

поінформованості студентів у галузі  регіональної історії. Рекомендації по вивченню теми 



можуть стати основою комплексного викладу результатів дослідження, якого бракує у 

вітчизняній історичній науці. 

На першому етапі дослідження (2018 рік) обґрунтовано актуальність теми, доведено 

необхідність і можливості наукового значення розв’язання проблеми, виявлено та 

проаналізовано наявний історіографічний доробок, надано характеристику сучасному стану 

розробки проблеми.   

  

2. Науково-дослідна програма на тему «Удосконалення теоретичної і 

законодавчої основи та механізму забезпечення і відновлення правового 

статусу різних видів соціосуб’єктів» виконується науковим колективом у складі 

доктора юридичних Кириченка  ОА. доцентів кафедри історії к.ю.н. Є В. Валькової,к.ю.н. І. М. 

Дмитрук ,старшого викладача О. Ю. Шличек. 

Актуальність та наукова новизна проекту проявляється у тому, що в Конституції України 

відсутнє чітке визначення різновидів соціосуб’єктів, поняття кожної з базисних складових 

правового статусу соціосуб’єктів, головного обов’язку держави з його утвердження і 

забезпечення, визначення меж правомірності реалізації правового статусу соціосуб’єктів, 

конкуренції та розмежування правових статусів різних соціосуб’єктів, визначення сутності 

абсолютної та відносної неприпустимості погіршення правового статусу соціосуб’єктів та 

низки інших положень, тісно пов’язаних із найбільш ефективним, раціональним та якісним 

пізнанням, визнанням, забезпеченням та відновленням правового статусу різних видів 

соціосуб’єктів, що й обумовлює особливу законодавчу актуальність дослідження можливостей 

удосконалення механізму забезпечення правового статусу студентської молоді та інших 

соціосуб’єктів. Значно підсилює актуальність даної теми й остаточне позбавлення Законом 

України від 02.06.2016 р., № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» органів прокуратури функцій зі здійснення загального нагляду, в межах якого 

найбільш ефективно, раціонально та якісно можливе було оперативне відновлення правового 

статусу різних соціосуб’єктів, що обумовило різкий ріст адміністративного свавілля і 

необхідність негайної розробки нового дійового механізму його подолання. 

Мета проекту розробити і впровадити в Конституцію України та інші нормативно-правові акти 

докорінно новий механізм найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, 

визнання, забезпечення та оперативного відновлення правового статусу різних соціосуб’єктів, 

який би мав замінити остаточно скасований Законом України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» загальний нагляд органів 

прокуратури. 

7. Завдання, на вирішення яких спрямовано проект, випливають з поставленої мети і 

полягають у тому, щоб розробити і впровадити в Конституцію України докорінно новий 

механізм найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення та 

оперативного відновлення правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. 

8. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):  

Удосконалення теоретичної та законодавчої основи і механізму повноцінного функціонування 

та відновлення правового статусу студентської молоді та інших соціосуб’єктів відбувається на 

таких робочих гіпотезах з розробки новітньої доктрини ефективного, раціонального та якісного 

пізнання, визнання, забезпечення та дійового оперативного найбільш повного відновлення 

правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів, що має бути відображене у 

перспективному Конституційному кодексі України (який має кодифікувати Конституцію 

України та всю існуючу систему так званих «конституційних законів» з паралельною заміною 

Закону України «Про Конституційний Суд України», «Регламенту Конституційного Суду 

України» та Кодексу адміністративного судочинства України на Кодекс конституційного 

судочинства України). 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у І півріччі 2018 р. за межами закладу вищої освіти 

або наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті, на які є акти впровадження або 
договори): 



№ 

з/п 
Назва та 

автори розр 
Концепція 

забезпечення 

гарантій та 

механізму 

реалізації  

правового 

статусу різних 

видів 

соціосуб’єктів 

відповідно до 

їх 

національності

, віку, статі, 

майнового 

стану, місця 

проживання, за 

мовними або 

іншими 

ознаками.  
 

Важливі 

показники, які 

характеризують рівень 

отриманого 

наукового результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано закладом 

вищої освіти 
/науковою 

установоювід 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих 

коштів, налагоджено 

співпрацю для 
подальшої роботи 

  Структурно-

функціональна 

модель 

поглиблення 

правового 

статусу 

студентської 

молоді, 

розвитку 

правової 

свідомості. 

Інноваційні 

методики, 

юридично-

педагогічний 

механізм 

напрацьовано 

виконавцями 

наукової теми 

«Удосконаленн

я теоретичної і 

законодавчої 

основи та 

механізму 

забезпечення і 

відновлення 

правового 

статусу різних 

видів 

соціосуб’єктів  

Поглиблення 

правового статусу 

студентської 

молоді,патріотично

-правової 

свідомості. 

Юридично-

педагогічний 

механізм, що 

напрацьовувався 

виконавцями 

наукової теми 

«Удосконалення 

теоретичної і 

законодавчої 

основи та 

механізму 

забезпечення і 

відновлення 

правового статусу 

різних видів 

соціосуб’єктів 

поглиблює 

правовий статус 

студентської 

молоді та різних 

груп н аселення 

 

Результаті 

наукового 

дослідження якісно 

підвищили рівень  

правової свідомості 

В навчально-

виховний процес 

Луцького 

педагогічного 

коледжу 

впроваджено 

результати 

наукового 

дослідження на 

тему 

«Удосконалення 

теоретичної і 

законодавчої 

основи та 

механізму 

забезпечення і 

відновлення 

правового 

статусу різних 

видів 

соціосуб’єктів»(п

ротокол 

засіданнякафедри

№ 6 від 13 лютого 

2018року). 
 

АКТ 

впроваджен

ня 

результатів 

наукового 

дослідження  

у навчально-

виховний 

процес 

Луцького 

педагогічного 

коледжу  

 (протокол 

засідання 

кафедри  

суспільних 

дисциплін № 

6 від 13 

лютого 

2018року). 
 

1. 

1Деталізація та 

поглиблене 

дослідження 

правового статусу 

різних видів 

соціосубєктів 

відповідно до 

фахової 

спрямованості, 

гендерного 

аспекту, вікових 

критеріїв.   

2. Концепція 

забезпечення 

гарантій та 

механізму 

реалізації  

правового статусу 

різних видів 

соціосуб’єктів 

відповідно до їх 

національності, 

віку, статі, 

майнового стану, 

місця проживання, 

за мовними або 

іншими ознаками.  

3. 

Проведення он-

лайн лекцій, он-

лайн конференцій 

юридичної 



студентської 

молоді, 

компетентностей 

студентів із 

забезпечення та 

оперативного 

відновлення 

власного правового 

статусу та 

правового статусу 

інших 

соціосуб’єктів, 

довели 

ефективність 

запропонованих 

інноваційних форм 

і методів 

попередження 

порушення даного 

правового статусу 

та найбільш 

повного його 

відновлення у разі 

порушення, 

практичну 

значимість та 

доцільність їх 

використання у 

майбутній 

практичній 

діяльності. 
 

спрямованості з 

поглибленим 

дослідженням 

правового статусу 

студентів та 

молоді на тему 

»Проблеми 

правового статусу 

молоді та шляхи їх 

подолання». 

4. 

Забезпечення 

освітнього 

процесу 

навчально-

методичними 

матеріалами з 

формування, 

розвитку правової 

компетентності 

молоді. 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 

2. Назва роботи: Загальні та особливі тенденції історичного розвитку країн 

Європи у Новий та Новітній часи 
АВТОРИ ПРОЕКТУ:  

Керівник проекту Рижева Надія Олександрівна, доктор історичних наук, професор. 

Відповідальний виконавець проекту: 

Буглай Н.М., кандидат історичних наук, доцент. 

Іванова Тетяна Юріївна, кандидат історичних наук, доцент. 

 

Етап ІV. Демократичні та національно-визвольні рухи у слов'янських країнах Європи у ХVІ – 

на початку ХХІ ст. 

 

Постановка проблеми. 

Дослідити вплив і роль зовнішньої політики на демократичні та національно-визвольні рухи у 

слов'янських країнах Європи (ХVІ –  початок ХХІ ст.); висвітлити місце європейських країн в 

загальному зовнішньополітичному контексті світу; зробити наукове узагальнення та 

систематизація матеріалу, що стосується пізнання предмету дослідження. 

 

Одержаний науковий результат. 



1. Обґрунтувано актуальності проблематики демократичних та національно-визвольних рухів у 

слов'янських країнах Європи у ХVІ – на початку ХХІ ст. та взаємозв’язок її з зовнішньою 

політикою європейських держав. 

2. Проаналізовано історіографію та джерельно-документальну базу проблеми визначення місця 

європейських країн в загальному зовнішньополітичному контексті світу.  

3. Узагальнено теорії провідних вітчизняних та закордонних науковців відносно історії 

розвитку країн Західної, Центральної та Південно-Східної Європи наприкінці ХVІІІ – на 

початку ХХІ ст. та реалізацію ними зовнішньополітичних доктрин. 

3. Характеристика сучасного стану розробки проблеми впливу і ролі зовнішньої політики на 

демократичні та національно-визвольні рухи у слов'янських країнах Європи (ХVІ –  початок 

ХХІ ст.). 

4. Науково обґрунтувано та оформлено концепцію взаємозв’язку демократичних та 

національно-визвольних рухів у слов'янських країнах Європи у  ХVІ – на початку ХХІ ст. в 

контексті міжнародних відносин. 

Новизна та науковий рівень отриманих результатів по етапу І. 

1. Здійснення критичного підходу до здобутків наукової думки, що виявляється у перегляді 

усталених оцінок тих чи інших історичних подій та явищ у процесі їх поглибленого вивчення; 

2. Об'єктивне інтерпретування історичних фактів;  

3. Наукове узагальнення та систематизація матеріалу, що стосується пізнання предмету 

дослідження знайшло відображення у монографії Буглай Н.М. «Епоха Кваснєвського» в 

зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.)». 

Значимість та  практичне застосування: 

Очікується, що розробка та оприлюднення концепції з проблемних питань історії країн 

Європи та захищена докторська дисертація Буглай Н.М. «Формування зовнішньополітичної 

стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995-

2005 рр.) дозволить підвищити рівень поінформованості студентів у галузі всесвітньої історії. 

Рекомендації по вивченню проблем з теми дослідження можуть стати основою комплексного 

викладу результатів дослідження, якого бракує у вітчизняній історичній науці. 

Отримані результати дослідження планується використовувати для розробки нових і 

вдосконалення існуючих лекційних курсів з дисциплін циклу «всесвітня історія», а саме 

«Історія східних слов’ян модерного часу», «Історія західних і південних слов’ян модерного 

часу», «Нова історія країн Європи та Америки», «Новітня історія країн Європи та Америки». 

Результат: Аналіз впливу і ролі зовнішньої політики на демократичні та національно-визвольні 

рухи у слов'янських країнах Європи (ХVІ –  початок ХХІ ст.); висвітлення місця європейських 

країн в загальному зовнішньополітичному контексті світу; наукове узагальнення та 

систематизація матеріалу, що стосується пізнання предмету дослідження. 

Замовник: 

Управління з питань молоді та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації 

(координація творчого наукового співробітництва). 

Перспективи впровадження: 

- підготовкиа фахівців вищих навчальних закладів України (ПМСО. Історія): 

- включення змістовного компоненту у навчальні програми «Нова історія країн Європи та 

Америки», «»Новітня історія країн Європи та Америки», «Історія слов'янських народів»; 

- проведення семінарів та круглих столів з теми дослідження; 

- проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції» Актуальні проблеми розвитку 

країн світу: історія та сучасність»  - 11 травеня 2018 р. 

 

№ 

з/п 
Критерії 

Заплановано 

(відповідно 

до запиту) 

Виконано 

(за резуль-татами НДР) 

% 

вико-

нання 



кількість кількість % 

1. Публікації колективу 

виконавців НДР: 

1.1. Статті у журналах, що 

входять до наукометричних баз 

даних. 

1.2. Публікації в матеріалах 

конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних. 

1.3. Статті у журналах, що 

включені до переліку наукових 

фахових видань України. 

1.4. Публікації у матеріалах 

конференцій, тезах доповідей та   

виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових 

видань України. 

1.5. Монографії, опубліковані за 

рішенням Вченої ради ВНЗ 

(наукової установи). 

1.6. Підручники, навчальні 

посібники з грифом МОН 

України. 

1.7. Навчальні посібники без 

грифу МОН України. 

1.8. Словники, довідники. 

Наукові 

публікації: 

Фахова стаття 

– 2 

Участь у 

Всеукраїнській 

та 

Міжнародній 

конференції -2. 
Закордонна 

публікація – 2 

Стаття у НМБ - 

2 

 

 44  
 46  

 

Буглай Н.М. Регіональна  
політика Польщі та  

закордонний імідж //  

Актуальні проблеми 

розвитку країн світу: історія 
і сучасність: Матеріали 

всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. 
Миколаїв, 11 травня 2018 

року) / [за заг. ред. Н. М. 

Буглай]. — Миколаїв: МНУ 

імені В.О. Сухомлинського, 
2018. — С. 44-46. 

Іванова Т.Ю. Дипломатична 

Діяльність Сафронія 
Врачанського в період 

Російсько-турецької війни 

1806-1812 рр. // 
Актуальні проблеми 

розвитку країн світу: історія 

і сучасність: Матеріали 

всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. 

Миколаїв, 11 травня 2018 

року) / [за заг. ред. Н. М. 
Буглай]. — Миколаїв: МНУ 

імені В.О. Сухомлинського, 

2018. — С 46-49. 
Іванова Т.Ю. Європейське 

населення Балкан в період 

занепаду Османської імперії 

( ХУІІ – ХІХ ст..) // 
Аркасівські читання – 2018. 

– Миколаїв, 2018. –С. 35-37. 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

2. Підготовка наукових кадрів: 

2.1. Захищено докторських 

дисертаційза тематикою НДР. 

2.2. Подано до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду 

докторських дисертацій за 

тематикою НДР. 

2.3. Захищено кандидатських 

дисертацій за тематикою НДР. 

2.4. Подано до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду 

кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР. 

2.5. Захищено магістерських 

робіт за тематикою НДР. 

       

    1 

                  

     1 

 

100% 

 

3. Охоронні документи на об’єкти 

права інтелектуальної 

власності, які створено за 

тематикою НДР: 

- -  



3.1. Отримано патентів (свідоцтв 

авторського права) України.  

3.2. Подано заявок на отримання 

патенту України.  

3.3. Отримано патентів (свідоцтв 

авторського права) інших 

держав.  

3.4. Подано заявок на отримання 

патенту інших держав. 

4. Участь у виконанні НДР: 

4.1. Студентів. 

4.2. Молодих учених та 

аспірантів. 

 4.1.За тематикою НДР 

виконано курсові роботи, 

підготовлено тези 

студентів для участі у 

Всеукраїнських та 

Міжнародних 

конференціях. 

 

 

Розробки, які упроваджено в межах навчального закладу: 

 

№ 

з/п 

Назва  розробки 

(методики, технології, 

лабораторного 

практикуму, спецкурсу, 

факультативу, 

навчального посібника, 

методичних рекомендацій 

тощо) 

автори розробки, назва 

кафедри 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

продукту; переваги над 

аналогами (теоретична 

новизна) 

Напрям підготовки, 

спеціальність, назва 

навчальної дисципліни 

Дата акту 

(довідки) 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримані від 

впровадження 

      

 

IV. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених у І півріччі 2018 р., зокрема вказати переможців наукових конкурсів, олімпіад 

тощо. 
 

Залучення студентів до написання наукових статей та участі у конференціях різного рівня. 
Зокрема у І півріччі 2018 році, під керівництвом Маринченко Г.М. вийшло друком 21 публікація 

студентів, з них  статей – 0, тез доповідей – 21. Прийнято студентами участь у конференціях, круглих 

столах, семінарах: міжнародних – 6, всеукраїнських – 3, регіональних – 0.  
Під керівництвом Пархоменко В.А. вийшло друком 8 публікацій студентов.  

Під керівництвом Ревенко В.В вийшло друком 5 публікація студентів, з них  статей – 0, тез 

доповідей – 5. 



 

V. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками(зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків). 

1). Центр вивчення юдаїки кафедри історії інституту історії, політології та права 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Основними 

напрямками діяльності центру є наукові історичні, археологічні та етнологічні дослідження в 

галузі юдаїки, вивчення, збереження і використання з освітньою метою історії, матеріальної та 

духовної культури єврейського населення Півдня України. Програма роботи центру передбачає 

наукові, камеральні та польові дослідження професорсько-викладацьким складом, аспірантами 

та студентами інституту історії, політології та права з можливістю виїзду на археологічні та 

етнологічні об’єкти, котрі досліджуються в рамках плану науково-дослідної роботи 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Основний замовник 

ГО «Миколаївська обласна єврейська громада» з метою ефективного використання спільних 

можливостей для проведення наукових досліджень та наступного застосування їх результатів у 

науково-навчальному процесі інституту, науково-методичній діяльності та практичній роботі 

«Миколаївської обласної єврейської громади» було проведено ряд науково-практичних заходів: 

22-23 лютого 2018 р. було проведено серію лекцій в рамках міжнародного семінару «Перлини 

їдишської культури» на тему: «Розділи з історії єврейської літературної творчості в Україні» та 

«Єврейська культура на мапі України». Лектор Мордехай Юшковський - філолог та 

літературознавець, дослідник їдишської мови, історії та культури, автор понад 50 статей на 

їдиш й івриті на літературну й громадсько-культурну тематику, опублікованих в різних 

виданнях Держави Ізраїль і світу. 26 квітня пройшла міжнародна науково-практична 

конференція «Історичні мідраші Північного Причорномор’я», присвячена проблемам історії та 

сучасності єврейського народу. За результатами роботи конференції було видано однойменну 

збірку матеріалів у 2-х томах. 16 травня 2018 року проведено VІ Всеукраїнську наукову 

конференцію для молодих вчених «Міжнародна співпраця України та Ізраїлю: провідні 

тенденції наукового співробітництва. Історична юдаїка у молодіжному середовищі України». 

 

2). При кафедрі діє студентська наукова група «Геральдика, емблематика та інші СІД в 

роботі вчителя». Результати діяльності групи представлені у публікаціях студентів 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку, зазначити, які 

грантові програми виконуються, на підставі яких договорів чи угод, яких результатів 

досягнуто). 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою(тільки ті, з якими укладено договори на виконання науково-

дослідних робіт або отримано гранти): 

 

Країна-партнер 

(за алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

 

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних 



наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо 

кожної бази та відповідного трафіка). 

 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 
робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ наукових 
керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

 

XІ. Заключна частина 

 
1. Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science 

за І півріччя 2018 р. 

 

№ ПІБ ID 

Scopus(за 

наявності) 

ID 

WoS 
Індекс 
Гірша 
Scopus 

Індекс 
Гірша 
WoS 

Назва статті Реквізити 
публікації 

Назва 
науком.бази 

         

         

         

         

         

         

 
 

2. Наукові праці НПП за І півріччя 2018 р. 
 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Назва 

 

 
ПІБ 

НПП 

Вихідні данні (назва, місто 

видання, видавництво, рік, 

 СТОРІНКИ) 

згідно вимог ВАК України 

Обсяг, др. арк. 

(40 

тис.знаків, 22 

сторінки = 1 

др.арк.) 

 

Наявність 

грифа 

МОН 

України 

(ВАК) 

 

 

Співавтори 

Монографії 

1 Фактори 

формування 

патріотично-

правової 

свдомості 

Шличек 

о.ю. 

м.Київ,Науково-дослідний 

інститут публічного 

права,червень 2018 Видавничий 

дім «Гельветика» 

15д.а.   

2 Особливост

і діяльності 
меншовиць

ких 

організацій 
меншовиків 

Миколаївщ

ини в 1920-
х роках (с. 

7-21); 

Тоталітарни

й режим та 
інженерно-

технічна 

Ніколаєв 

І.Є. 

Науково-документальна серія 

книг «Реабілітовані 

історією».Науково-

документальна серія книг у 27 

томах (державна програма 

«Реабілітовані історією») 

Книга 7 «Реабілітовані історією. 
Миколаївська область». 

Миколаїв. Іліон. 664 с. 

30 д.а.    



інтелігенція 

Миколаївщ
ини в 1920-

х роках (с. 

35-48); 

Викриття 
органами 

держбезпек

и 
«антирадян

ської 

націоналіст

ичної 
організації» 

серед 

освітян і 
творчої 

інтелігенції 

Миколаївщ
ини (с. 54-

67); 

Павло 

Бронич. 
Трагедія 

інженера в 

контексті 
масових 

репресій 

технічної 
інтелігенції 

Миколаївщ

ини в 1930-

х роках (с. 
402-414); 

Сліп. С.М.   

Розстріляни
й вчитель. 

Трагедія 

Миколи 

Микитович
а Нікітіна 

(с. 423-432). 

Підручники 

1       

Навчальні посібники 

1 Актуальні 

проблеми 

історії 

церкви в 

Україні 

О.О.Бакове

цька 

О.О.Баковецька 5 др.ар.   

Статті у наукометричній базі Index Copernicus 

2 Юридичні 

аспекти 

удосконале

ння 

правового 

статусу 

студентськ

Шличек 

о.ю. 
The Journal of Eastern 

European Law.Журнал 

східноєвропейського права. 

Електронне фахове 

видання. –2018. - №47. 

Міжн. Наук. – метр. База 

даних Index Copernicus 

0.3 др.арк 
.подано до 

друку 

  



ої  молоді International, HeinOnline, 

[Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2016/02/ 

dmytruk_kushchak_24.pdf 

 
 

3 The 

possibility 

of 

improving 

basic orders 

basic orders 

o prevent 

violations 

and prompt 

restoration 

of the legal 

status of 

sociocubjec

ts 

Shlychek 

A. 

Вісник Національного 

університету «Львівська 

політехніка». Серія: 

юридичні науки. Зб. наук. 

пр., № 884. Електронну 

версію журналу включено 

до Національної бібліотеки 

України імені 

В. І. Вернадського. 

Видання індексується в 

міжнародних 

наукометричних базах 

даних: GOOGLE 

SCHOLAR, Index Copernic

us International, 

РІНЦ Science Index*. – 

Львів: НУ «Львівська 

політехніка», 

березень 2018. - С. 265-271. 

 

Зб. наук. пр., 

№ 884. Елек

тронну 

версію 

журналу 

березень 201

8. - С. 265-

271. 

0.7 др.арк 

  

4 Актуальны

е аспекты 

правосозан

ания 

будущих 

учителей 

правовден

ия 

Шличек 

о.ю. 
The Journal of Eastern 

European Law.Журнал 

східноєвропейського права. 

Електронне фахове 

видання. –2018. - №47. 

Міжн. Наук. – метр. База 

даних Index Copernicus 

International, HeinOnline, 
[Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2016/02/ 

dmytruk_kushchak_24.pdf 

 
 

0.3 др.арк 
.подано до 

друку 

  

5 Зарубіжни

й досвід 

криміналь

ної 

відповідал

ьності за 

вчинення 

шахрайств

а 

Вакльков

а В.Є. та 

Шличек 

О.Ю. 

The Journal of Eastern 

European Law.Журнал 

східноєвропейського права. 

Електронне фахове 

видання. –2018. - №47. 

Міжн. Наук. – метр. База 

даних Index Copernicus 

International, HeinOnline, 

[Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

http://easternlaw.com.ua/wp-

0.3 др.арк 
.подано до 

друку 

  

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/
http://science.lp.edu.ua/uk/sls
http://science.lp.edu.ua/uk/sls
http://science.lp.edu.ua/uk/sls
http://science.lp.edu.ua/uk/sls
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/


content/uploads/2016/02/ 

dmytruk_kushchak_24.pdf 

 
 

6 Міжнародн

і та 

міжконтин

ентальні 

міграції 

єврейськог

о 

населення 

наприкінці 

ХІХ – ХХ 

століттях: 

історіогра

фія 

питання 

Ласінська 

М.Ю. 

Науковий щоквартальник 

«Емінак». – в друку 

Index Copernicus Internatio

nal, РІНЦ Science Index*.  

0,5 д.а. ВАК  

7 Стан 

шкільної 

освіти 

України в 

повоєнні 

роки: 

проблеми 

та шляхи 

вирішення 

(за 

матеріалам

и 

південних 

областей 

України) 

Маринче

нко А. 

Ревенко 

В.В. 

Web of Scholar. International 

Academy journal. 2018– 

2(20), Vol.5. – Р. 112-115 

Index Copernicus, E-

library.ru 
 

   

8 Спогади 

гімназистів 

в якості 

джерела 

про 

листопадов

і події 1918 

р. в 

Галичині 

Пархомен

ко В.А. 

Науковий щоквартальник 

«Емінак». – в друку 

Index Copernicus Internatio

nal, РІНЦ Science Index 

0,4. Д.а.   

9 Особливос

ті 

ліквідації 

партійних 

осередків 

правих 

есерів 

УСРР в 

першій 

половині 

1920-х 

років (на 

Ніколаєв 

І.Є. 
World Science. –2018– 

2(30), Vol.5. – Р. 58-62 

(Index Copernicus) 

 

0, 5 др.арк   

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/


матеріалах 

Півдня 

України) 

 

 

1 Патріотич

не 

виховання 

молоді  як 

фактор 

попередже

ння 

деструкції 

правової 

свідомості. 

Шличек 

О.Ю. 
Статті у фахових 

виданнях 

 Науковий вісник 

Миколаївського 

національного університету 

імені В. О. 

Сухомлинського. 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред. 

проф. Анатолія Ситченка. - 

червень,2018. – Миколаїв: 

МНУ імені червень,2018. –

1В. О. Сухомлинського, 

подано до 
друку,0.5д.а. 

  

2 Правові 

аспекти 

діяльності 

фахівців у 

сфері 

інформаці

йних 

технологій 

Дмитрук 

І.М. 
Геометр. моделювання 

та інформ. технології. 

Науковий журнал. / за. ред. 

Сергія Устенка. – №1 (5), 

квітень 2018. – Миколаїв: 

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського, 2018. – 

120 с. 

 

0,5 др.арк.   

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До історії 
співпраці 

Юридичног

о Ліцею та 

МНУ імені 
В.О. Сухом

линського в 

галузі 
історико-

краєзнавчих 

та 
археологічн

их 

досліджень 

Миколаївщ
ини 

Ласінська 
М.Ю 

Науковий вісник 
Миколаївського 

національного університету 

імені В.О. Сухомлинського. – 

червень 2018 

0,5 д.а ВАК Варшавська 

М.Ю. 

4 ПОЛІТИКА 
САМОДЕРЖА

ВСТВА В 
СФЕРІ 
ОСВІТИ В 
ДРУГІЙ 
ПОЛОВИНІ 
ХІХ 
СТОЛІТТЯ: 
ОСТАТОЧНА 

ЛІКВІДАЦІЯ 
МЕРЕЖІ 
РИМО-
КАТОЛИЦЬК
ИХ 
НАВЧАЛЬНИ
Х ЗАКЛАДІВ 

О.О.Баков

ецька 

В друці //Науковий вісник 

Миколаївського 
національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Історичні науки : збірник 

наукових праць / за ред. 
Проф. Миколи Шитюка. - №2  

(44), червень 2018. – 

Миколаїв : МНУ імені В. О. 
Сухомлинського, 2018. . 

0,5 д.а ВАК  



В УКРАЇНІ 

5 Березневе 

повстання 
1918 р. в 

Миколаєві у 

спогадах 

сучасників. 

Пархомен

ко В.А. 

В друці //Науковий вісник 

Миколаївського 
національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Історичні науки : збірник 

наукових праць / за ред. 
Проф. Миколи Шитюка. - №2  

(44), червень 2018. – 

Миколаїв : МНУ імені В. О. 
Сухомлинського, 2018. . 

0,3 д.а. ВАК  

 
 
 

  Участь у 

конференціях 

   

1. Роль 

духовенств

а в 

сохранени

и и 

поддержке 

традиций 

христианск

ого 

православи

я в 1959 г. 

(по 

материала

м 

Николаевс

кой 

области 

УССР) 

Маринче

нко А. 

Социум и христианство: 

Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции. Минск, 27-28 

января 2018 г. Минск: 

OIKONOMOS, 2018. – 84 с. 

– С. 70-71 

   

2. Діяльність 

та 

ліквідація 

єврейських 

громадсько

-партійних 

утворень 

Півдня 

України в 

1920-х 

роках  

Ніколаєв 

І.Є. 

Матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Історичні 

Мідраші Північного 

Причорномор’я». Миколаїв 

2018. С.157-172 

0,8 др.арк.   

3. Форми і 

методи 

діяльності 

ЧК-ГПУ-

ОГПУ по 

дезорганіза

ції та 

знищенню 

меншовиць

ких партій 

Півдня 

України в 

Ніколаєв 

І.Є. 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Українська 

національна революція 

1917-1921 років: Історико-

цивілізаційний та 

національно-патріотичний 

контексти». Тернопіль 

2018. С. 15-20 

0.3 др.арк..   



1920-х 

роках 

4. Позакласн

а робота з 

учнями як 

важлива 

складова 

начально-

виховного 

процесу 

Маринче

нко А. 

Ревенко 

В.В. 

Współczesne trendy rozwoju 

edukacji i nauki w kontekście 

interdyscyplinarnym: 

Materiały ІІI 

Międzynarodowej 

Konferencji Naukowo-

Praktycznej, 29–30 marca 

2018 roku / [red.: I. 

Zymomrya, W. Ilnytskyj. 

Częstochowa – Użhorod – 

Drohobycz: Posvit, 2018. – 

508 s.. – S. 262-265 

   

5. Мемуарні 

свідчення 

сестри 

милосердя 

Т. Варнек 

як джерело 

з історії 

буремних 

1917-1920 

років. 

Пархомен

ко В.А. 

Актуальні проблеми 

розвитку країн світу: 

історія і сучасність: 

Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. Миколаїв, 

11 травня 2018 року) / [за 

заг. ред. Н. М. Буглай]. — 

Миколаїв: МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 2018. — 

С. 128-130. 

   

6. Правові 

аспекти 

діяльності 

фахівців у 

сфері 

інформаці

йних 

технологій 

Дмитрук 

І.М. 

Збірник тез доповідей ІІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

студентів, аспірантів та 

молодих науковців «ІТМ – 

2018»/ За заг.ред. Будака 

В.Д./  березень 2018 року, 

м. Миколаїв. – С. 210 

0.5 др.арк.   

7. Правовий 

статус 

єврейської 

общини 

згідно 

українсько

го 

законодавс

тва 

Дмитрук 

І.М. 

Матеріали VII науково-

практичної конференції 

«Історичні мідраші 

Північного 

Причорноморя»/ гол. Ред. 

М.М. Шитюк. – Випуск 

VII. – Том 1. – Миколаїв: 

Типографія Шамрай, 2018. 

– 260 с. 

 

   

8. Роль 

України у 

транскордо

нному 

співробітн

ицтві з 

країнами 

Європи 

Дмитрук 

І.М. 

Збірник тез доповідей 

Міжнародной Науково-

практичної конференції 

«Молодіжний науковий 

юридичний форум» 2018 -  

Київ. – 2018. 

 

0.5 др.арк.   

9. Внутрішні

й план та 

інтерєр 

Ревенко 

В.В. 

Всеукраїнська науково- 

практична конференція 

Актуальні проблеми 

В друці 

  



сільського 

будинку в 

повоєнний 

період(опи

саний під 

час 

етнографіч

ної 

експедиції 

в 1984 р. 

Херсонськ

у область 

с. 

Новоконст

антинівка.) 

розвитку країн світу:історія 

і сучасність. 

10 Забезпечен

н 

підручника

ми 

сільських 

шкіл в 

повоєнний 

період  

Ревенко 

В.В. 

Współczesne trendy rozwoju 

edukacji i nauki w kontekście 

interdyscyplinarnym: 

Materiały ІІI 

Międzynarodowej 

Konferencji Naukowo-

Praktycznej, 29–30 marca 

2018 roku / [red.: I. 

Zymomrya, W. Ilnytskyj, H. 

Burunowa, D. Romaniuk, A. 

Sochal]. – Częstochowa – 

Użhorod – Drohobycz: 

Posvit, 2018. – 508 s.. – S. 

262-265. 

0,2 

  

11 Відбудова 

і 

діяльність 

сільських 

клубів 

Миколаївщ

инм в 

повоєнний 

період 

Ревенко 

В.В. 

// Краєзнавство В друці 

  

12 Повсякден

не життя 

сільського 

населення 

УРСР 

1945-1955 

років у 

працях 

радянських 

істориків. 

Ревенко 

В.В. 

Міжнародна науково-

практичної конференції 

Аркасівські читання 

В друці 

  

 

 



3. Винахідницька та раціоналізаторська робота викладачів факультету/інституту (патенти, 

авторські свідоцтва) за І півріччя 2018 р. 

 

№ 
з/п 

Автор Назва роботи Номер 
реєстрації 

Місце 
реєстрації 

     

     

 
 

4. Проведення на базі факультету/інституту наукових та науково-методичних 

конференцій і семінарів міжнародного, всеукраїнського, регіонального, міжвузівського, 

університетського рівня (викладацькі, студентські) 

 
Назва конференції 

семінару 
Дата 

проведення 
Місце 

проведення 
Кількість 
учасників 
кафедри 

Кількість 
студентів 

Статус 
(міжнародна, 

всеукраїнська…) 

Викладацька, 
студентська 

Міжнародні конференції 

«Історичні 

мідраші 

Північного 

Причорномор’я 

24-26 квітня 

2018 

Наукова 

бібліотека 

МНУ імені 

В.О. Сухом

линського 

13 32 міжнародна Викладацька, 

лекція директора 

Міжнародного 

єврейського 

конгресу 

Всесвітнього 

єврейського 

центру 

м.Вільнюс 

(Литва) 

академіка 

Мордехая 

Юшковського 

22 лютого 

2018р. по 23 

лютого 

2018р. 

МНУ імені 

В.О. Сухом

линського 

10 28   

Всеукраїнські конференції 

Всеукраїнський 

інструкторсько-

методичний 

семінар «Кузня 

захисників 

України» 

19-21 квітня 

2018 р. 

МНУ імені 

В.О. Сухом

линського 

3  всеукраїнська Викладацька 

Актуальні 

проблеми 

розвитку країн 

світу: історія та 

сучасність 

11 травня 

2018 року 

МНУ імені 

В.О. 

Сухомлинсь

кого 

10 50 Всеукраїнська 

науково-

практична 

Викладацька 

«Історична 

юдаїка в 

молодіжному 

середовищі 

України» 

16 травня 

2018 

Наукова 

бібліотека 

МНУ імені 

В.О. Сухом

линського 

13 103 всеукраїнська студентська 

Регіональні, міжвузівські конференції 

  



ПОКАЗНИКИ 

наукової та науково-технічної діяльності кафедри історії за І півріччя 2018 р. 

№ з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

І півріччя 2018 р. 

1. Підготовка наукових кадрів  

 Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього  

 з них: – з відривом від виробництва 5 

 без відриву від виробництва 1 

 Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді  

 Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього  

 з них: – із захистом дисертації  

 Кількість діючих спеціалізованих вчених рад 1 

 Кількість спеціальностей у спеціалізованих вчених радах, всього 1 

 з них: – спеціальностей у докторських спеціалізованих вчених 
радах 

 

 – спеціальностей у кандидатських спеціалізованих вчених 
радах 

 

 Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього  

 з них: – кандидатських дисертацій 3 

 – захищених у спеціалізованих вчених радах закладу вищої 
освіти/наукової установи, усього 

 

 у тому числі: – захищених працівниками закладу вищої 
освіти/наукової установи 

 

 – захищених сторонніми працівниками 3 

 – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами закладу 
вищої освіти/наукової установи, усього 

 

 – докторських дисертацій 1 

 – захищених у спеціалізованих вчених радах закладу вищої 
освіти/наукової установи, усього 

 

 у тому числі: – захищених працівниками закладу вищої 
освіти/наукової установи 

1 

 – захищених сторонніми працівниками  

 – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами закладу 
вищої освіти/наукової установи, усього 

 

 Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за 
державним замовленням 

 

 Кількість аспірантів, які залишилися працювати у закладі вищої 
освіти/науковій установі 

 

2. Фінансування науково-технічної діяльності  

 Обсяг фінансування із загального фонду(держбюджетні теми), тис. грн., 
усього, з них: 

 

 – фундаментальних досліджень  

 – прикладних досліджень  

 – науково-технічних (експериментальних) розробок  



№ з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

І півріччя 2018 р. 

 – збереження наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання 

 1 

 – проведення міжнародних наукових заходів  1 

 – інше  1 

 Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та 
науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 

 

 – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними 
цільовими програмами 

 

 – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним 
замовленням 

 

 – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 
проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

 

 – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 
госпдоговорами 

 

 у тому числі: – міжнародними  

 – обсяг фінансування за надання наукових послуг  

 – обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них:  

 – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень  

 –надходження від надання платних послуг та виконання наукових і 
науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках інших КПКВК 

 

3. 
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних 
робіт 

 

 Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і 
техніки, Державних премій 

 

 Кількість лауреатів, всього  

 Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього  

 Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково- 
технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників 
(спец. фонд), усього 

 

 з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними 
цільовими програмами 

 

 – наукові, науково-технічні роботи за державним 
замовленням 

 

 – кількість міжнародних грантів  

 – кількість міжнародних договорів на виконання наукових та 
науково-технічних робіт 

 

 – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  

 у тому числі: – міжнародними  

 Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах 
кафедральної тематики: 

 

 з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ  

 Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, 
в тому числі: 

 

 – фундаментальні дослідження  

 – прикладні дослідження  

 – прикладні розробки  

 Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на 
науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів 

замовників, усього 

 

 з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними 
цільовими програмами 
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 – наукові, науково-технічні роботи за державним 
замовленням 

 

 – наукові, науково-технічні роботи за проектами 
міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

 

 – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  

 у тому числі: – міжнародними  

 – фундаментальні дослідження, з них:  

 – за грантами Державного фонду фундаментальних 
досліджень 

 

 – інше, з них:  

 – договори на наукові та науково-технічні послуги  

 Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які 
виконувались в межах кафедральної тематики: 

 

 з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ  

 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, 
симпозіумів), всього 

 

 – з них: всеукраїнських 2 

 – міжнародних, всього 3 

 Взято участь у виставках, всього  

 з них: – у національних  

 – у міжнародних  

 Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними 

закладами вищої освіти/науковими установами, установами, 

організаціями 

 

 Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому 
числі: 

 

 " – нової техніки  

 " – нових технологій  

 " – нових матеріалів  

 " – сортів рослин та порід тварин  

 " – методів, теорій  

 " – інше*(із зазначенням позицій)  

 Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього 
одиниць, у тому числі: 

 

 " – нової техніки  

 " – нових технологій  

 " – нових матеріалів  

 " – сортів рослин та порід тварин  

 " – методів, теорій  

 " – інше*(із зазначенням позицій)  

 Впроваджено НТП у освітній процес, створеної у відповідні періоди, 
усього одиниць, у тому числі: 

 

 " – нової техніки  

 " – нових технологій  

 " – нових матеріалів  

 " – сортів рослин та порід тварин  

 " – методів, теорій  

 " – інше*(із зазначенням позицій) 1 

4. Наукові праці  

 Опубліковано монографій  

 Усього одиниць монографій в Україні  



№ з/п 
Назва показника наукової 
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 Усього одиниць монографій за кордоном  

 Опубліковано підручників, навчальних посібників               1 

 Кількість публікацій (статей) 14 

 Усього одиниць, опублікованих в Україні  

 Усього одиниць, опублікованих за кордоном  

 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus  

 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних WebofScience  

 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для соціо- 
гуманітарних наук Copernicus 

9 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 
Scopus 

 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази 
даних,Webofscience 

 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 
для соціо-гуманітарних наук Copernicus 

 

 В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 2 

5. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних 

робіт 
 

 Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 
числі: 

 

 " – в Україні, з них:  

 – патентів на винаходи  

 " – за кордоном, з них:  

 – патентів на винаходи  

 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:  

 " – в Україні, з них:  

 – патентів на винаходи  

 " – за кордоном, з них:  

 – патентів на винаходи  

 – відкриття  

 Кількість проданих ліцензій,  

 - усього одиниць  

 - отриманих коштів від продажу (тис. грн.)  

 Кількість «ноу-хау», переданих замовнику  

6. Інноваційна інфраструктура  

 Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за звітній 
період, усього одиниць, з них: 

 

 – бізнес-інкубатори  

 – технопарки  

 – наукові парки  

 – навчально-наукові виробничі комплекси  

 – інше (із зазначенням позицій)  

7. Наукова робота студентів  

 Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з 
них: 

            34 

 Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 
студентських НДР, з них: 

12 

 – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

 –переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  

 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 34 

 – самостійно 34 
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 Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

8. 
Молоді вчені закладу вищої освіти та наукової установи (до 35 років)  

 Чисельність молодих учених :  

 – доктори наук  

 – кандидати наук 4 

 – аспіранти  

 – докторанти 1 

 – без ступеня, не включаючи аспірантів  

 Кількість науковців, що отримували премії, з них:  

 – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 
молодих вчених 

 

 – гранти Президента України докторам наук для здійснення 
наукових досліджень 

 

 – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді  

 – щорічні премії Президента України для молодих учених  

 – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково- 
технічних розробок 

 

 – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України 

 

 – стипендії Верховної Ради України  

 – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених  

 Кількість наукових праць, за участю молодих вчених  

 Опубліковано монографій, з них:  

 – за кордоном  

 Опубліковано підручників, навчальних посібників  

 Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 3 

 – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:  

 – у міжнародній науковометричній базі даних Scopus  

 WebofScience  

 для соціо-гуманітарних наук Copernicus 2 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 
даних Scopus 

 

 WebofScience  

 для соціо-гуманітарних наук Copernicus  

 Подано проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) 
розробок на конкурс молодих учених, з них: 

 

 – кількість проектів, що стали переможцями  

 Молоді вчені закладу вищої освіти або наукової установи, які є 

експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах 

 

 


